Brasília, 11 de setembro de 2019
Circular DIR. 08/2019
Assunto: Matrículas e assuntos gerais
Prezados pais, mães e/ou responsáveis,
Iniciaremos o período de matrículas e renovação de matrículas para 2020 e reafirmamos a
grande satisfação em tê-los como membros integrantes da comunidade educativa do Colégio
Madre Carmen Sallés. Agradecemos a confiança e a parceria de vocês em todas as atividades
programadas pelo Colégio.
Orgulhosos em carregar a marca — Rede Concepcionista de Ensino — cujos
fundamentos pedagógicos inspiram-se na atenção individualizada e personalizada aos
educandos, baseamo-nos nos critérios de Madre Carmen Sallés, em consonância com os quatro
pilares da educação para o século XXI — Aprender a conhecer – Aprender a fazer – Aprender a
viver juntos – Aprender a Ser. Nós do Colégio Madre Carmen Sallés reafirmamos o
compromisso com uma educação acadêmica e cristã, que prioriza a formação integral, pautada
em valores, certamente compartilhadas pelos senhores, ou seja, a formação de cidadãos
reflexivos, autônomos éticos, criativos, solidários e socialmente responsáveis.
O ano de 2020 será repleto de atividades. Dessa forma, será garantido o trabalho sério
que sempre oferecemos e a certeza de que seremos incansáveis em buscar o que for necessário
para que o CMCS esteja cada vez mais conectado às exigências educacionais de nosso tempo.
MATRÍCULAS: a renovação será feita on-line, conforme orientações do folder em
anexo. Fiquem atentos às datas das matrículas, pois não reservamos vagas. Os valores da
anuidade dos diversos cursos, em contrapartida aos serviços a serem prestados no período de
2020, poderão ser pagos de uma só vez ou em doze parcelas. Segue a planilha de custos:

VALOR DA
ANUIDADE (R$)

CURSO

Nº DE
PARCELAS
12

PROGRAMA
BILÍNGUE
12 PARCELAS

VALOR TOTAL DAS
PARCELA (R$)

Maternal I

R$ 17.823,00

R$ 1.485,25

R$ 180,00

R$ 1.665,25

Maternal II e Jardim I e II

R$ 15.212,88

R$ 1.267,74

R$ 180,00

R$ 1.447,74

Ensino Fundamental I – Anos iniciais (1º ao 5º ano)

R$ 16.328,76

R$ 1.360,73

R$ 180,00

R$ 1.540,73

Ensino Fundamental II – Anos finais (6º ao 8º ano)

R$ 18.524,52

R$ 1.543,71

R$ 180,00

R$ 1.723,71

Ensino Fundamental II – Ano final (9º ano)

R$ 19.846,56

R$ 1.653,88

R$ 1.653,88

Ensino Médio

R$ 24.080,52

R$2.006,71

R$ 2.006,71

Educação Infantil

Informamos, ainda, que o calendário do ano letivo de 2020 já está disponível em nosso
site. Atenção, pois são calendários diferentes para cada nível de ensino.
Atenciosamente,
Ir. Iracema Paes
Diretora Geral

Ir. Maria da Glória de Paula
Diretora Administrativa

Maria Anisail Alves
Diretora Pedagógica

